
Podporovať v spoločnosti empatiu na pomoc osobám so 
zriedkavými ochoreniami 

 

Vatikán, 29. apríla 2016 – „Vo svojej službe sa často stretávam s osobami postihnutými 
takzvanými „zriedkavými“ chorobami. Tieto ochorenia zasahujú milióny ľudí na celom svete 
a spôsobujú utrpenie a obavy všetkým, ktorí sa o nich starajú, počnúc členmi rodiny, povedal 
dnes ráno pápež František, keď prijal na audiencii účastníkov 3. Medzinárodnej konferencie o 
pokrokoch v regeneratívnej medicíne a jej kultúrnom vplyve, ktorá sa uskutočnila v novej 
synodálnej sále od 28. do 30. apríla a ktorú zorganizovala Pápežská rada pre kultúru 
v spolupráci s nadáciou The Stem for Life Foundation“ (SFLF). 

Vo svojom príhovore Svätý Otec zdôraznil, že sa pacientom s týmto druhom ochorení často 
nevenuje potrebná pozornosť, „nakoľko investícia do nich nepredpokladá vysokú ekonomickú 
návratnosť“. Ďalej analyzoval tri aspekty poslania, ktoré napĺňajú Pápežská rada pre kultúru, 
SFLF a Vatikánska nadácia Veda a viera. 

Prvým je „zvyšovanie senzitivity“. „Je veľmi zásadné, aby sme v spoločnosti zvyšovali 
empatiu. ... Vieme, že nedokážeme vždy nájsť na komplexné ochorenia rýchlu liečbu, ale 
môžeme sa veľmi promptne postarať o týchto ľudí, ktorí sa často cítia opustení a prehliadaní. 
Musíme byť voči nim citliví, bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie, sociálne postavenie 
alebo kultúru.“ 

Druhý aspekt, „výskum“, je možné vnímať v dvoch neoddeliteľných aktivitách: vo vzdelávaní 
a v samotnom vedeckom výskume. „Z tejto pedagogickej perspektívy je potrebné ponúknuť 
v medicínskych vedách a vedách o živote interdisciplinárne kurzy, ktoré vytvoria dostatočný 
priestor pre formáciu ľudí, podloženú etickými kritériami. Výskum, či už akademický alebo 
priemyselný, si vyžaduje neustálu pozornosť voči morálnym aspektom, pokiaľ má byť 
nástrojom na ochranu ľudského života a rešpektovať dôstojnosť ľudskej osoby. Preto musia 
formácia a výskum slúžiť vyšším hodnotám, akými sú solidarita, veľkorysosť, šľachetnosť, 
zdieľanie poznatkov, úcta k ľudskému životu a bratská a nesebecká láska.“ 

Posledný aspekt, ktorému sa pápež venoval, bola „dostupnosť starostlivosti“. „V 
apoštolskej exhortácii Evangelii Gaudium", vysvetľoval, "som zdôraznil hodnotu dnešného 
ľudského pokroku, uvádzajúc oblasti ako zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a komunikácia. 
Tiež som však dôrazne podčiarkol potrebu postaviť sa proti ekonomike vylúčenia a nerovnosti, 
kde sa ľudia stávajú obeťami, ak mechanizmus zisku prevláda nad hodnotou ľudského života. 
Preto musí globalizácii ľahostajnosti čeliť globalizácia empatie.“ 

"Sme povolaní vo svete zviditeľniť tému zriedkavých ochorení, investovať do vhodného 
vzdelávania, navýšiť financovanie výskumu a rozvíjať potrebnú legislatívu, ako aj posun 
ekonomickej paradigmy. Tak sa ľudská osoba opäť ocitne v centre záujmu.“ Svätý Otec na 
záver povedal: „Vďaka koordinovanému úsiliu na rôznych úrovniach a v rôznych odboroch je 
možné nielen nachádzať riešenia na utrpenie, ktoré ťaží našich chorých bratov a sestry, ale 
zabezpečiť im aj dostupnú starostlivosť“. 

 


